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BUSINESSCLUB… 

20 % BUSINESS 30 % NETWORKING 50 % GOLF 100 % FUN+ + =

GOLFCLUB BEVEREN



SEASON 2020 KICK-OFF - BUSINESSCLUB DINNER (MET PARTNER)

Agenda van deze dag 
▸ ontvangst 
▸ receptie met hapjes 
▸ 4 gangen diner 
▸ muziek en dans 

ZATERDAG 28 MAART

Een businessclub is bij uitstek geschikt 
om uw zakelijke netwerk te onderhouden 
en uit te breiden. 
Golfclub Beveren biedt het bedrijfsleven 
dé gelegenheid samen met relaties 
sportief te recreëren, maar biedt ook de 
bedrijfsleiders een platform om te 
netwerken. Met dit diner willen we onze 
Businessclub-leden & hun partners nader 
laten kennismaken en alvast de basis 
leggen voor een succesvol netwerkjaar. 
In restaurant Belgica genieten we samen 
van een gastronomische ervaring met 
zicht op de Schelde. 



TRADITIONELE BUSINESSCLUB

Agenda van deze dag 
▸ ontvangst 
▸ 9 holes golfwedstrijd 
▸ mogelijkheid tot clinic voor niet-golfers 
▸ receptie met diverse hapjes 
▸ walking dinner 
▸ prijzentafel 

VRIJDAG 15 MEI 
VRIJDAG 21 AUGUSTUS 
VRIJDAG 23 OKTOBER (INCL SPONSORS)

Uiteraard moet zakendoen en netwerken 
tijdens én na een partijtje golf ook in een 
ontspannen sfeer kunnen. 
Een gezellige dag beleven met (golf)-
vrienden en zakenrelaties is misschien 
wel het meest typerende voor de 
Businessclub van Golfclub Beveren en 
dat willen we ook graag zo houden! 



RYDER CUP OP/MET/TEGEN GOLFPARK DE TURFVAERT (NL)

Ryder Cup België/Nederland 
▸ ontvangst met koffie 
▸ 18 holes golfwedstrijd 
▸ receptie en diner 
▸ prijzentafel 

Onze Business Club neemt het dit 
jaar op tegen de businessgolfers  van 
De Turfvaert: een 18 holes Inland 
linkscourse, qua ontwerp gebaseerd 
op de klassieke Britse golfbanen en 
dus prachtig ingebed in de 
omgeving.  

Vriendelijk voor de beginnende 
golfer, maar ook uitdagend voor de 
geoefende speler en dus perfect 
geschikt voor onze Ryder Cup 
competitie.  

Zwart Moerken 12 
4891 TK, Rijsbergen  
Nederland 

(verplaatsing per auto)

VRIJDAG 19 JUNI



BUSINESSCLUB UITSTAP GOLFPARK DE HAENEN (NL)

Uitstap naar Golfpark De Haenen 
(Breda) 
▸ ontvangst met koffie en broodjes 
▸ 18 holes golfwedstrijd 
▸ receptie met diverse hapjes 
▸ diner (3 gangen) 
▸ prijzentafel 

Golfpark De Haenen is gekend als een 
van de meest afwisselende golfbanen 
van het Nederlandse Brabant. Fraaie 
doglegs, lastige bunkers en verraderlijke 
vijvers vormen de perfecte mix voor een 
uitdagende test voor de golfers van 
onze Business Club. Mooie kunstwerken 
en prachtige landschappen maken De 
Haenen compleet als unieke locatie voor 
ons dagje uit. 

Laan der Continenten 70 
4847 DG Teteringen – Breda  
Nederland 

(busreis is inbegrepen)

VRIJDAG 18 SEPTEMBER



BUSINESSCLUB LIDMAATSCHAP GOLFCLUB BEVEREN

AGENDA 2020 :

▸ 24 januari : nieuwjaarsreceptie (alle leden) 
▸ 28 maart : diner met partners RYCB 

Antwerpen 
▸ 15 mei : traditionele businessclub 
▸ 19 juni : Ryder Cup - De Turfvaert (NL) 
▸ 21 augustus : traditionele businessclub 
▸ 18 september : uitstap Golfpark De Haenen 

(NL) 
▸ 23 oktober : businessclub & sponsor event

BIJDRAGE 2020 :
995€/lidmaatschap (2 personen) 
extra’s inbegrepen : 
▸ 2 greenfees 9-holes 
▸ gebruik vergaderzaal (2x 1/2 dag)** 
▸ 10 ballenkrediet 

** reservatie verplicht 



GOLFCLUB BEVEREN - BUSINESSCLUB

Bart Van Den Eede 
manager@golfclubbeveren.be 
+32 471 85 74 89

CONTACT :

Jenny Dierickx 
communicatie@golfclubbeveren.be 
+32 475 71 56 24
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